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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

1 Ιουνίου 2022

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση πωλητηρίου του Οργανισμού Διαχείρισης
και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) στο
κέλυφος των πρώην Ανθοπωλείων της Βουλής.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5446/23.07.2018 (Β΄ 3775)
απόφασης της 13ης/31.05.2018/13 συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, που αφορά στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 243534
(1)
Ίδρυση πωλητηρίου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
(Ο.Δ.Α.Π.) στο κέλυφος των πρώην Ανθοπωλείων της Βουλής.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή
της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις
για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο ’’Φοίβος
Ανωγειανάκης’’ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 248),
β) του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
(ν. 4858/2021, Α΄ 220),
γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),

Αρ. Φύλλου 2720

δ) του π.δ. 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών
ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» (Α΄ 212),
ε) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121) και
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
2. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών
Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) στην υπ’ αρ. 19η/18-5-2022 συνεδρίασή του, σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικού που
διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το υπό στοιχεία
ΟΔΑΠ/ΓΠ/8255/19-5-2022 έγγραφο του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την ομόφωνη έγκριση
υποβολής εισήγησης προς την Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού για την έκδοση απόφασης ίδρυσης νέου
Πωλητηρίου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης
Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), στο κέλυφος των πρώην
Ανθοπωλείων της Βουλής, όπως αυτό απεικονίζεται στην
κάτοψη που επισυνάπτεται στο ανωτέρω έγγραφο.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Την ίδρυση πωλητηρίου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), στο
κέλυφος των πρώην Ανθοπωλείων της Βουλής, όπως
απεικονίζεται στην κάτοψη που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας, μετά
από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
(Ο.Δ.Α.Π.).
Β. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2022
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Ι

Αριθμ. 2645
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5446/23.07.2018
(Β΄ 3775) απόφασης της 13ης/31.05.2018/13 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στον Κανονισμό
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της
Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 38 έως 43 και την παρ. 2 του άρθρου 45
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 114).
2. Την υπ’ αρ. 28/03.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΧΩ7469Β4ΜΜ3Β) πράξη του Πρύτανη, περί ανασυγκρότησης της
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
από 03.01.2022.
3. Την υπ’ αρ. 5446/23.07.2018 (Β’ 3775) απόφαση
της 13ης/31.05.2018/13 συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά
στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της
Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
4. Το υπ’ αρ. 2311/11.05.2022 έγγραφο του Προέδρου
του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας και το συνημμένο σε αυτό,
απόσπασμα πρακτικών της απόφασης της Συνέλευσης
του Τμήματος Στατιστικής (συνεδρία 27η/22.02.2022/
A5), που αφορά στην τροποποίηση της ως άνω υπό στοιχείο (3) του προοιμίου, απόφασης περί του Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.
5. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 9 “Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων” και της παρ. 2
του άρθρου 11 “Περάτωση Διδακτορικών Σπουδών”
της υπ’ αρ. 5446/23.07.2018 (Β’ 3775) απόφασης της
13ης/31.05.2018/13 συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στον
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως
ακολούθως:
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Α. Η παρ. 2 του άρθρου 9 “Υποχρεώσεις Υποψηφίων
Διδακτόρων” αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Όλοι οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς με
μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 7, κατά το 1ο
έτος της φοίτησής τους στα εξής μαθήματα «Πιθανότητες και Στατιστική Συμπερασματολογία (Probability
and Statistical Inference)», «Υπολογιστική Στατιστική
(Computational Statistics)», «Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (Generalized Linear Models)» και «Ανάλυση Δεδομένων (Data Analysis)» που διδάσκονται στο χειμερινό
εξάμηνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ».
Δύναται επίσης, σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί
χρήσιμο (με υπόδειξη των επιβλεπόντων καθηγητών),
δύο (2) τουλάχιστον υποψήφιοι διδάκτορες να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στο μάθημα «Στοχαστικές
Διαδικασίες» διάρκειας 38 ωρών, αντί ενός εκ των μαθημάτων «Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (Generalized
Linear Models)» ή «Ανάλυση Δεδομένων (Data Analysis)»,
το οποίο θα προσφέρεται κατά το χειμερινό εξάμηνο.
Το μάθημα αυτό δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν στον
υποχρεωτικό διδακτικό φόρτο των μελών ΔΕΠ που θα
το διδάξουν.
Αν κάποιος υποψήφιος διδάκτορας αποτύχει στην
εξέταση κάποιων μαθημάτων ή ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τεσσάρων (4) μαθημάτων είναι μικρότερος
του 7, υπάρχει η δυνατότητα να επανεξεταστεί σε ένα ή
περισσότερα μαθήματα σε διάστημα ενός μηνός από
την ανακοίνωση της βαθμολογίας.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης των μαθημάτων, ορίζεται η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή
και οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να παρουσιάσουν
(σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή τους) την
ερευνητική πρόταση που συνδέεται με την εκπόνηση
της διδακτορικής διατριβής πριν τη λήξη του 1ου έτους
της φοίτησης τους.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ», που έχουν μέσο
όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 7 στα ανωτέρω τέσσερα (4) μαθήματα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση
παρακολούθησης των μαθημάτων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, ο ορισμός της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής και η παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης
που συνδέεται με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής πραγματοποιούνται αμέσως μετά την εγγραφή
τους. Διαφορετικά, μπορούν να εξεταστούν σε όλα ή
σε κάποια από τα τέσσερα (4) μαθήματα προκειμένου
να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους ώστε να επιτευχθεί
μέσος όρος τουλάχιστον 7.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως π.χ. όταν ο/η υποψήφιος/-α διδάκτορας κάνει αίτηση για χρηματοδότηση
των διδακτορικών σπουδών από έναν φορέα και απαιτείται να έχει οριστεί η τριμελή συμβουλευτική επιτροπή)
υπάρχει η δυνατότητα να γίνει ο ορισμός της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής πριν από την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης των μαθημάτων. Επισημαίνεται
ότι και στις εξαιρετικές περιπτώσεις εξακολουθεί να
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ισχύει η υποχρέωση των υποψηφίων διδακτόρων για
την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων και την παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης που συνδέεται με
την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
Επίσης, όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν κατά το πρώτο έτος της
φοίτησης τους ένα ειδικό πρόγραμμα τουλάχιστον έξι
(6) σεμιναρίων που παρουσιάζονται από μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος.».
Β. Η παρ. 2 του άρθρου 11 “Περάτωση Διδακτορικών
Σπουδών” αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής καθώς
και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια
του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος Κανονισμού. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της
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Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να είναι Καθηγητές 1ης βαθμίδας, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο
(2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Επιπλέον, δύο
μέλη της επιτροπής να είναι Καθηγητές της αλλοδαπής
εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας να είναι Καθηγητής
1ης βαθμίδας. Όλα τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος
διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2022
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
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